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ছেবল সন্তাবনর জনয একলি োগল লদবয়্ আকীকা 

লদবল লক তা আদায়্ হবে? 

প্রশ্নঃ  

সামব্যযর অভাবে ছেবলর জবের সপ্তম লদন আকীকা লদবত পালরলন। 

সাম্যয হবলই লদবয়্ ছদওয়্ার ইচ্ছা আবে। জানার লেষয়্ হবলা, একলি 

োগল লদবয়্ আকীকা লদবল লক তা আদায়্ হবে? 

েতযমাবন আমার ছেবলিা নানান অসুস্থতার মধ্য লদবয়্ যাবচ্ছ, আমরা কী 

করবত পালর?      

নাম- আেদুর রহমান   

উত্তরঃ  

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
ছেবলর সুস্থতার জনয লনবজবদর আমবলর ইসলাহ করুন, আল্লাহর সবে 

সম্পকয ভাবলা করুন। কারণ লপতা-মাতার েদ আমবলর প্রভােও অবনক 

সময়্ সন্তাবনর উপর পবে। সকাল-সন্ধ্যার আযকার লনয়্লমত আদায়্ 

করুন। প্রলতলদন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পবে ছেবলর 

শরীবর দম কবর লদন। ছেবলবক সামবন ছরবে লনবনাক্ত ছদায়্ালি ৭ োর 

পড়ুন: 

َ الَعِظيَم َرَبَ الَعْرِش الَعِظيِم أَْن َيْشِفَيَك  أَْسأَل    اّلَلَ
“আরবশ আযীবমর পালনকতযা, মহান আল্লাহর লনকি ছদায়্া করলে, 

লতলন ছযন ছতামাবক লশফা দান কবরন।” 

হাদীবস এবসবে, 

ফাতওয়্া নাম্বার:3৪1                          প্রকাশকালঃ05-03-২০২3 ইং 
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، قال: "من عاد مريضا مل -صلى هللا عليه وسلم-ابن عباس، عن النيب  عن
حيضر أجله، فقال عنده سبع مرار: أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن 

أخرجه أبو داود يف سننه –يشفيك، إال عافاه هللا من ذلك املرض". 
يف "األذكار"،  (، وصححه النووي2083(، والرتمذي يف جامعه )3156)

 .لبنان –، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 134ص: 
“ইেবন আব্বাস রালযয়্াল্লাহু আনহু সূবে নেী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়্াসাল্লাম ছ্বক েলণযত, লতলন েবলন, ছয েযলক্ত এমন ছকানও ছরাগীবক 

ছদেবত যাবে, যার মৃতুযর সময়্ এেনও উপলস্থত হয়্লন, অতঃপর তার 

লনকি   الَعِظيَم َربه الَعْرِش الَعِظيِم َأْن َيْشِفَيكَ  َأْسَأل َ  এ ছদায়্ালি সাতোর اَّلله

পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাবক ওই ছরাগ ছ্বক অেশযই আবরাগয 

দান করবেন।” –সুনাবন আেু দাউদ: ৩১৫৬, জালমউত লতরলমযী: 

২০৮৩ 

লনবের ছদায়্ালিও ছেবলবক সামবন ছরবে প্রলতলদন সকাল-সন্ধ্যা পড়ুন, 

 ِبَكِلَماِت اَّللهِ التهامهِة، ِمْن ك لِ  َشْيطَاٍن َوَهامهٍة، َوِمْن ك لِ  َعْْيٍ اَلمهةٍ  أ ِعيذ كَ 
“আলম ছতামাবক; শয়্তান, লেষাক্ত প্রাণী এেং সমস্ত কদুৃলির অলনি 

হবত আল্লাহ তাআলার পলরপূণয কাললমাসমূবহর আশ্রবয়্ লদলচ্ছ।”  

হাদীবস এবসবে, 

يعوذ احلسن  -صلى هللا عليه وسلم  -ابن عباس، قال: كان النيب  عن
واحلسْي "أعيذكما بكلمات هللا التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عْي 

أخرجه البخاري –المة، مث يقول: كان أبوكم يعوذ هبما إمساعيل وإسحاق". 
ط. دار طوق النجاة( وأبو  3371رقم احلديث:   4/147يف "صحيحه" )
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ط. دار الرسالة  4737رقم احلديث:  7/116يف سننه، واللفظ له ) دداو 
 (ـه 1430العاملي الطبعة: األوىل، 

“ইেবন আব্বাস রালযয়্াল্লাহু আনহুমা েবলন, নেী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়্াসাল্লাম হাসান এেং হুসাইন রালযয়্াল্লাহু আনহুমার জনয (উপযুযক্ত 

ছদায়্া পবে) পানাহ োইবতন আর েলবতন, ছতামাবদর লপতা ইেরাহীম 

আলাইলহস সালাম ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইলহমাস সালাবমর জনয 

এই ছদায়্া পবে পানাহ োইবতন।” -সহীহ েুোরী: ৩৩৭১; সুনান ু

আেু দাউদ: ৪৭৩৭  

আর সাম্যয হবল আকীকাও লদবয়্ ছদয়্ার ছেিা করুন। প্রবয়্াজবন দালম 

পশুর লেন্তা না কবর কম দাবম ছভো ো আকীকার উপযুক্ত মালদ োগল 

লদবত পাবরন। আকীকার আনুষ্ঠালনকতা েজযন করুন। দুলি পশু আকীকা 

করবত না পারবল একলি করবলও হবে ইনশাআল্লাহ। হাদীবস এবসবে, 

عق عن احلسن   -صلى هللا عليه وآله وسلم  -ابن عباس: "أن رسول هللا  عن
رقم احلديث:  229أخرجه ابن اجلارود )ص: –كبشا وعن احلسْي كبشا." 

بريوت، الطبعة: األوىل(، والضياء املقدسي  –مؤسسة الكتاب الثقافية  912
 الثة،لبنان، الطبعة: الث –دار خضر، بريوت  282رقم احلديث:  11/286)

رقم  4/461هـ( يف "صحيحيهما". وأخرجه أبو داود ) 1420
ه( بلفظ "عق  1430دار الرسالة العاملية الطبعة: األوىل،  2841احلديث:

، 6/242واحلسْي كبشا كبشا"،  وصححه ابن حزم يف احمللى )عن احلسن 
، 4/141بريوت(، وعبد احلق اإلشبلي يف األحكام الوسطى ) –دار الفكر 



 
 

c„ôv | 4 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

وابن عبد اهلادي يف احملرر يف احلديث )رقم احلديث:  الرايض(، لرشد،مكتبة ا
 )لبنان –، دار املعرفة 743

“ইেবন আব্বাস রালযয়্াল্লাহু আনহুমা েবলন, রাসলূ সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম হাসান রালযয়্াল্লাহু আনহুর জনয একলি  দুম্বা এেং 

হুসাইন রালযয়্াল্লাহু আনহুর জনয একলি দুম্বা আকীকা কবরন।” -

সুনানু আেু দাউদ: ২৮৪১; আল-মুনতাকা, ইেনুল জারুদ: ৯১২; 

আল-আহাদীসুল মুেতারাহ, লযয়্াউলিন মাকলদসী: ২৮২  

আরও ছদেুন, মুসনাদু আেী ইয়্ালা: ৫/৩২৩ হাদীস নং ২৯৪৫ দারুল 

মা’মুন লদমাশক; মুয়্াত্তা মাললক: ৩/৭১৬ মুয়্াসসাসাতু যাবয়্দ লেন 

সুলতান, আেুধ্ােী; আল-মুহাল্লা: ৬/২৪২ দারুল লফকর, বেরুত; 

রিুল মুহতার: ৬/৩৩৬ দারুল লফকর; মাওসুয়্াহ লফকলহয়্যাহ: 

৩০/২৮০ ওযারাতুল আওকাফ, কুবয়্ত 

 تعاىل أعلم ابلصواب وهللا
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১২-০১-২০২৩ ঈ.  


